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astfel soluţia cea mai 
anume de redresare 

DfEl!aS,abiIă a tensiunii sinusoidale. Şi 
că aceasta o pre-

SIIUllirlHlrn de bine cunoscută, 

măsurării. 

sumar doar cîteva 
punctul de vedere 

Există multe metode de redre-
sare a tensiuni alternative, ~În 
funcţie de dar pen-
tru mai răs-
pîndite sînt redresarea monoalter

redresarea biaUermanlă fără 
Pentru vom 

că rro,r1 .. ",,<:,,:>_ 

.. D~!!rfE~~i". neglijînd căde
În direct pe dioda/ 

implicate. Vom vedea însă, 
această nu este prea rea-
listă. monoalternanţă 
fără filtrare este reamintită În figura 
6, iar cea b.ialternanţă În figura 7. 
Cu de mai sus, indife-

este vorba de "suprima-
"intel"Zic:enea" semialternanţelor 

de o anumită polaritate (fig. 6) sau 
de "inversarea" lor (fig. 7), semna-
lele u respectiv u" (t) rezultate 
vor tot cu formă de undă sÎ-
nusoidală, mai corect spus sem isl
nusoidali. Avînd de a face acum cu 
tensiuni continue, variabile periodic 
Între zero şi amplitudinea U, valoa
rea medie a lor pe o perioadă de
vine nenulă, deci poate constitui 
obiect de măsurare cu un voit metru 
c.c. de tipul celui menţionat mai 
sus. Pentru a "converti" apoi indica
ţiile instrumentului din valori medii 
În valori eficace (acestea din urmă 
fiind mai des folosite, cum spu
neam), avem la dispoziţie operaţia 
de etalonare a scale;, dar şi nume
roase procedee mai mult sau mai 
puţin complicate de conversie elec
tronică. 

Bineînţeles, În prealabil va trebui 
să definim precis şi să calculăm va
lorile medii ale tensiunilor redresate 
u' (t) şi u" (t) În funcţie de amplitu
dinea U sau de valoarea eficace Uef 
a tensiunii sinusoidale iniţiale, u(t). 

La o comparare chiar fugitivă, "cu 
ochiul liber" - dar ţinînd cont de 
cele spuse pînă aici - a semnalelor 
u{t), u· (t) şi u" (t), putem constata 
următoarele: 

- amplitudinea U este aceeaşi În 
toate trei cazurile (vezi ipoteza sim
plificatoare de redresare "perfectă"); 

- valoarea vîrf la vîrf este redusă, 
la jumătate, respectiv coincide. cu 
amplitudinea U, pentru tensiunile 
.redresate u· (t) şi u" (t); 

- forma seroisinusoidală se păs
trează pentru fiecare semialternanţă 
În parte, atît la u· (t) cît şi la u" (t); 

-::- semnalele u· (t) şi u" (t) sint tot 
periodice, u· (t) avînd aceeaşi pe
rioadă, T = T, cu tensiunea u(t) ini
ţială; în sChimb,u"(t) tlre perioada 
redusă la jumătate, T" = T /2, res
pectiv frecvenţa dublă faţă de sem
nalul iniţial, f" = 2f; 

- tensiunea radresată bialternanţă,~ 
u" (t), are aceeaşi valoşre eficace cu 
tensiunea u(t), adică Uet= U f; În 
În schimb, prin redresarea m~noal
ternanţă, tensiunea eficace se re
duce de V2 ori (iarăşi v2!) faţă de 
situaţia iniţială, U~ = Uet/ v2. cum 
se poate uşor verifica pe baza- defi
niţiei (10). 
Să repetăm acest rezultat, ţinînd 

cont şi de (11): 

0e'f = Uel V2 = U/2, (13) 

căci el mai dă şi acum bătaie de cap 
incepătorilof, în sensul cinstit al cu
vintului. 

. Să revenim acum la valoarea ma-

4 

" (14) 
In cazul nostru funcţia f(x) este 

u'(t) sau u"(t), după cum apelăm la 
redresarea monoalternanţă sau ia 
cea bialternanţă. Ambele sînt func
ţii periodice, de formă cunoscută, 
deci vom putea restrînge intervalul 
de definire a mediei la o perioadă 
completă, de forma 0-T, respectiv 
O-:T'. Şi pentru că perioadele sînt 
diferite (T" = T /2 = T /2), putem 
conveni de la început să definim va
lorile medii pe intervalul 0-T, adică 
pentru o perioadă completă a func
ţiei iniţiale u (t) şi a funcţiei u'(t), res
pectiv pentru două perioade com
plete consecutive ale lui u" (t): 

T 

U:ned =+. J u'(t) 'dt, (15) 

O 

T 

U~ed ~. J u" (t) . dt. (16) 

O 
Lăsăm pe seama celor pasionaţi 

să efectueze aceste calcule, iar noi 
ne vom mulWmi să comentăm aici 
doar rezultatele,: 

U~ed ;= U/rr, 

U~ed =2Uhr. 

(17) 

(18) 

În primul rînd constatăm - cum 
era de aşteptat - că valorile medii 
sînt constante, nenule şi diferite 
pentru cele două tensiuni redre
sate. Apoi mai constatăm că valoa
rea medie este dublă În cazul re
dresării bialternanţă faţă de cea 
monoalternanţă, rezultat foarte im
portant din punctul de vedere al 
măsurării. ' 

Noi am exprimat mai sus valorile 
medii U'med şi U"med aşa cum re
zultă ele din calcule, În funcţie de 
amplitudinea U. Mai utilă este Însă, 
conform celor discutate anterior, 
raportarea nu la amplitudine, ci la 
valoarea eficace Uef a tensiunii al
ternative 'sinusoidale. În acest 
scop, ţinînd cont de (11), putem 
transcrie direct: 

v2 U~ed =Uhr =v2 Uef/rr =
rr 

Ux 

R'i 
4- [ C 

7l" 

ne-a mai rămas În 
anume să ob-

;,..,,,'h·I·llnn<~ntl indică valo-
iar noi do-

rim să deducem aceste 
valoarea eficace Uef. Adică ne-ar 
mai utile relaţiile de mai sus inver
sate, astfel Încît să exprime pe Uef 
În funcţie de cele două valori medii. 

= 2,22 . U'med, 

7l" 
=--U"med 

.21/2 
. U"med. 

(21) 

1,11 

(22) 

Aceste rezultate sînt deosebit de 
importante pentru înţelegerea mă
surătorilor În alternativ cu instru
mente indicatoare de curent conti
nuu. Ele pot elucida multe dintre 
semnele de întrebare menţionate la 
început şi pe care sîntem acum În 
măsură să le analizăm şi noi con
cret. Principalele rezultate le-am 
grupat sintetic În figura 8. 

Sensibilitatea voltmetrului c.a. 
Să plecăm de la voltmetrul c.c. re

dat În figura 9, pe care vom presu
pune că dorim să-I utilizăm ca volt
metru c.a., apelînd la redresarea 
prealabilă a tensiunii de măsurat. 

Analiza este mai concludentă 
dacă dăm valori concrete, de pildă: 

- pA = microampermetru c.c. 
cu indicaţia la cap de scală li"= 50 
pA, respectiv Ui =25 mV, deci cu re
zistenţa internă Ri = 500 H; 

- Rad = 199,5 kn, rezistenţă adi
ţională dimensionată astfel Încît 
voltmetrul să indice la cap de scală 
tensiunea Umax = 10 V. 

Reamintim că pentru un raport de 
desensibilizare oarecare, n, 

Umax Umax n=--=--, 
U j Ri ·I i 

valoarea>' rezistenţei adiţionale ne
cesare se calculează cu relaţia: 

R1 

Rad (n 1)' Ri' 
Ansamblul microampetmetru ,Ius 

are, deci, în total, o rezistenţa 
cu : Ri' În exemplul 

dat de kO. Cum domeniul de 
măsurare este 0-10 V'7 se 
spune despre acest' voltmetru 
are o rezistenţă internă de 200 
10 V, adică de 20 k!UV. Alteori acest 

se numeşte sensibilitate 
se defineşte prin relaţia . 

1 
S=

li 
care ne conduce însă la acelasi re
zultat. Pentru exemplul nostru: . 

1 1 1 
S=-= --

Ii 50 pA 
i()6 

= -- = 20 kO/V. 
50 Vin 

Să presupunem acum că dorim 
să măsurăm cu acest voltmetru o 
tensiune alternativă sinusoidală de 
forma (4); mai mult, vrem ca indi
caţia la .~ap de scală să fie tot 10 V, 
dar de data aceasta În valoare 
eficace, cum se obisnuieste. 

Nimic mai simpiul Redresăm În 
prealabil tensiunea u (i), de pildă În 
varianta de redresare bialternantă 
fără filtrare, iar tensiunea u" (t) obţ'i
nută o aplicăm voltmetrului cu res,-" 
pectarea polarităţii. Deocamdat 
rămînem tot la ipoteza simplifica-. i 

"toare, de redresare "perfectă". Pen
tru valoarea eficace propusă drept 
cap de scală, Uel U~i = 10 V, ten
siunea u" (i) va avea însă o valoarea 
medie 

U" ~ Uel 9 O med ~-- = , 1 V, 
1, 11 

pe care o va şi indica voltmetrul 
nostru c.c. (dacă frecvenţa f este 
suficient de mare). Prin urmare, de
viaţia acului nu va fi la cap de scală, 
ci puţin mai mică. Ce este de făcut 
pentru ca, totuşi, acul să indice la 
cap de scală? Două soluţii par mai 
la îndemînă, şi anume: 

- să reducem valoarea rezisten
ţei adiţionale, permiţînd trecerea 
prin instrument a unui curent mai 
mare, tocmai cît este, necesar pen
tru ca deviaţia acului să fie din nou 
la cap de scală; 

- să ampliJi~m semnalul u"(t) 
Înainte de a-I aplica la bornele volt- . 
metrului, astfel Încît valoarea lui 
medie să crească de cca 1,11 ori, 
ceea ce va conducE! astfel din nou 
indicaţia cap de scală. 

Prima soluţie este simplă şi - ca 
atare - frecvent folosită În multi
metrele uzuale. Pentru exemplul 
dat, cu voltmetrul c.c. avînd 20 kOIV 
şi capul de scală stabilit la 10 V, deci 
cu o rezistenţă internă totală de 200 
kn, este suficient să reducem de 
rr/2 12 = 1, 11 ori valoarea acestei 
rezistenţe totale, ceea ce va echi
vala cu creşterea tot de 1,11 ori a 

+U 

OV ~. 

-u 
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curentului 
o tensiune 
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ambele variante cu rezultate bune. 
COll1CllLlZii rezultate 

tare: 
- cablul trebuie să fie de 

calitate, cu o bună izolaţie; 
impedanţa lui este de 520; 

cablului coaxial 
trebuie m 
riante m; 
m}; 

- Între cabl u 
terconectează 
conform schemei; 

- acordul antenei se face la re
unde există un maxim de 
vizualizat S-metru, după 
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antenă, se 
fiecare 



ALEXANDRU LMlIln ... H 

(URMARE DIN NR. TRECUT) 

Cel de a! doilea circuit T·CA740, are o 
construcţie şi funcţionare Diferenţa con-
stă În modul de conectare a celor patru celule 
amplificatoare, şi anume, acestea sînt indepen
dente, În exterior fiind accesibile ambele ieşiri ale 
celor două generatoare de curent Deci, se 
dispune de patru amplificatoare ce pot coman-
date din exterior, două cîte două. Acest lucru 
permite, făcînd apel la o reţea de corecţie adec
vată, reglarea răspunsului În frecvenţă În domeni
ile joase şi Înalte, legÎr]d_ În cascadă cîte două ast
fel de celule amplificatoare. O altă aplicaţie ime
diată ar fi controlul volumului si balansului În am
plificatoarele cuadrofonice cu' ajutorul unui sin
gur potenţiometru simplu, evitîndu-se astfel costi
sitorul (şi greu de procurat) pbtenţiometru cua
druplu tandem. 

În tabelele 1 şi 2 sînt arătaţi principalii para
metri electrici şi performanţele celor două circu
ite integrate. Circuitele A273D şi A274D sînt echi
valente pin cu pin şi ca performanţe cu circuitele 
Philips. 

Preamplificatorul corector realizat cu circuitele 
integrate A273D şi A274D are schema ilustrată În 
figura 6. S-a ales acest mod de conectare a celor 
două circuite pentru a avea distorsiuni minime şi 
un raport semnal/zgomot cît mai bun. Rezistenţa 
de intrare ,a fost fixată la 250 kO prin rezistenţele 
Ri şi R2. In prima etapă, semnalului i se reglează 
balansul, după care semnalul este adus la intra
rea circuitului integrat A274D, care realizează co
recţia de ton prin intermediul reţelelor externe de 
corecţie R3-C6-R7 (R4-C7-R8) şi 
C12-R15-R17 (C13-R16-R18). Grupul 
R5-C14 (R6-C15) limitează răspunsul la frec
venţe Înalte (-3 dB la 100 kHz) şi Împiedică au
tooscilaţia la aceste frecvenţe. Semnalul, astfel 
prelucrat, este atenuat/amplificat În funcţie de 
tensiunea de comandă aplicată la pinul 13, după 
care este dis-ponibil la pinii de ieşire ai circuitului 
integrat A273D. 
Dacă rezistenţa R37 este conectată În paralel 

cu condensatorul C28, răspunsul În frecvenţă al 
preamplificatorului va fi de tip "fiziologic" (vezi fi
gura7, curbele cu linie continuă). Dacă rezistenţa 
R37 este deconectată, răspunsul este liniar (vezi 
figura 7, curbele cu linie întreruptă). Dacă se do
reşte ca răspunsul să fie de tip fiziologic perma
nent, se poate realiza configuraţia din figura 8, 
pentru această zonă a circuitului A273D. In acest 
caz condensatorul C28 şi rezistenţa R37 se vor 
elimina, pinul 4 rămînînd neconectat (liber). Bi
neînţeles, se va reface cablajul pentru noua confi- ' 
guraţie a zonei, Tot în figura 8 sînt date relaţiile. 
de calcul, şi curba de răspuns În cazul reţelei de 
mai sus. In figurile 9 şi 10 sînt il,ustrate grafic va
riaţia răspunsului cu frecvenţa În cazul acţionării 
corectoarelor de ton în zona înaltă şi joasă a 
spectrului de audiofrecvenţă şi, respectiv, modul 
de acţionare a controlului balansului (a. - varia
ţia cîştigului intre pinii 3-14 şi b. - variaţia cîşti
gului înye pinii 5-11). 

Gv 
+20 - - - -
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se va face de la o sursă 
să furnizeze 

de V. 

12, dispuner.ea pies~or şi 
Componentele lrebuieşă fie 

bună şi verificate înainte de plantare 

r.o<:.117"'''''''''' ,-"aUlall-nu. s-a folosit sticlotex-

pe placă. Se vor folosi rezistoare cu .peliculă me
taiică (RPM sau ML T) şi condensatoq.re multistrat 
sau stiroflex, iar condensatoarele electroliticevor 
fi cu tanta!, tip picătură. Excepţie fac rezistoarele 
R31 ... R44 si condensatoarele C26, C27, C29 ... 
C31, ce pot' fi rezistoare obişnuite de 0,25 W şi, 
respectiv, cpndensatoare electrolitice tip EG. 
Componentele de mai sus nu se plantează p~ 
placa de bază, ci pe nişte plăcute prinse pe termi
nalele potenţiometrelor R33, R34 şi R39. Firele de 
legătură pentru aceste potenţiometre nu trebuie 
ecranate şi pot avea o lungime de 2 ... 3 m, dacă 

TABELUL 

1 este ilustrat dese
văzut dinspre lipituri 

Principalii parametri aidrcuitului TCA730 (A273D) 

I PARAMETRUL 

Tensiunea de alimentare' (pin 8) 
Curentul de alimentare (pin 8) 
Domeniul tensiuniior la intrare (valoare r.m.s.) 
Tensiunea nominală la intrare (valoare r.m.s.) 
Rezistenţa de intrare (pinii 11 şi 14) 
Rezistenţa de ieşire (pinii 3 şi 5) 
Domeniul de reglaj al volumului 

- cîştig 

- atenuare 
Echilibrarea canalelor 
Domeniul d.e reglare a balansului 
Distorsiunile totale: II 

- Vo = 1 V; Gv = max. 
- Vo 1 V; Vi = 1 V 
- V b = 50 m V; Vi 150 mV 
- Vo = 50 m V; Vi 1 V 

Diafonia Între canale (G v = -20 dB; 
Vi = Vo < 1 V) 
Raportul semnal/zgomot 
Răspunsul În frecvenţă (Ia :-1 dB) 
Domeniul recomandat de variaţie a tensiunii 
de control 

- volum (V13-15) 
- balans (V12-15) 

Tensiunea de reglaj pentru Gv = 10 dB ! 

(V13-15) 
Tensiunea de reglaj pentru balans O dB 
(V12-15) (G v = -10 dB) 
Curentul pe intrarea de comandă 

- volum (V13-15 = 6,9 V) 
- balans (V12-15 = 5,6 V) 

Rezistenţa de intrare pe pinii de comandă 
- volum pin 13 \ 

- balans J)in 12 

Gv 
+20 

dB 1 

o -........ 
2 

'" 1'-... - 3 "'" , 
1'. - 20 

i' -
" _'V... 

4 V13-15 - 40 
9,5 

I- , - 60 
10~ 

- 1} Gv::: R'251 R'21 
2) Gv::: R'231 R~9 
3) Gv::: 1/2TT' R'2 3-(18 
4) Gv:::1/2IT· R29'c'20::: 

= 1/2TT· R'19{'2D 
5) Gv= R'29/R'27 
6) Gv=R'29/R'27 
7) Gv= 1/2n·R'27·(LO 

Vi 
f(Hz) 

VALOAREA 

tip. 15 V; max. 18 V 
tip 35 mA 
0,1,., 1,7 

0,5 V 
3 Mf2 

tip 10 n 

0.,.+20 dB 
0 . .,-80 dB 
tip. 1 dB 

+5 ... -c 7 dB 

tip. 0,07%; max. 0,2% 
tip,0,2% 

tip. 0,03%; max. 0,1% 
tip. 0,2% 

tip. 53 dB 
tip. 67 dB 

20 .. ,20 000 Hz 

2 ... 9,5 V 
2,5 . .,9 V 

tip. 6,9 V 

tip.5,6V 

t~p. 15 ~A; max. 50/-lA 
tip. 8 /-lA; max. 25 /-lA 

\ tip. 500 kO 
\ 

tip. 600 kO 

6--
~I---' 

./ 

",,' 7 

_ 5 
. 

10 4 f(Hz) 

TCA 730 
(7) (6) 
1 2 

( 5) 
3 

1--":=..:=1--4-- Va 
(20 
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Gv 
20 
dB 

10 
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"'" 2 ,3 - 20 
10 

unei telecomenzi. 
fi realizate din fire 
Un fir va fi "cald" 

pentru semnal, iar ecranul 
sportă" semnal) va fi masă 
punct, şi anume cosa 

/ 

'\. 
r\ 

1
,' .. Montajul necesită vreun reglaj, lucrînd la 

.VParametrii de catalog dacă. a fost corect realizat. 
• w. Performanţele acestui preamplificator sînt: 

- rezistenţa de intrare 270 kO 
- amplificarea 0 ... +20 dB 
- atenuarea 0 ... -80 dB 
- domeniul de reglare a balansului, +5 ... -7 

- distorsiunile 
semnal/zgomot 

În frecvenţă la± 1 dB 20 
Hz (K poziţia liniar) 

- accentuarea/dezaccentuarea la 20 
+18/-18 dB 
~ accentuarea/dezaccentuarea la 20 kHz, 
+20/-18 dţ3 

Bibliografie 
Catalog Philips 
Radiotechnika, ni' 1/1978 
Radiotechnika, nr 2/1978 
M. Cigudean ş.a., Circuite integrate' liniare. 

Aplicaţii 

LISTA COMPONENTELOR 
R1, R2 - 270 kO 
R3, R4, R7, R8, R9, R10, R11, R12-
39 kn 
R5, R6 - 2,2 kfl 
R13, R14, R17, R18, R23, R24, R44 
- 12 kO 
R15, R16 180 kH 
R19, R20 18 kO 
R21 R22 33 kn 

R26 120 kH 
R28 560 n 
R30 kn 

R31, - 7,5 
R33 - kO/lin 
R34, R39, R40 - 10 kO/lin 

TEHNIUM 8/1992 

1/ 

1\ 

II 

/ 
1/ 

"'-
,4-

R42 
R43 

" 

,.... 

I 
I 

I 

t: 

lillii 

, 

kH 
- 3,6 kO 
kfl 

30 n 
16 kO 

Tensiunea de 
Curentul de alimentare 

Gv 
20 

o 

-10 

- 20 
2,5 

Accentuarea bas la 40 Hz (fo = 1 kHz; V4-16 = 9,2 V) 
Dezaccentuarea bas 40 Hz (fo 1 kHz; V4-16 = 2 \/) 
Accentuarea Înalte la 16 kHz kHz; V12:-16 = 9.2 V) 

5 

Dezaccentuarea la 16 kHz 1 kHz; V12-16 2 V) 
Distorsiunile totale: 

- Vo =100 mV; f 1 kHz 
100 mV; f = 40 ... 16 000 Hz 

- Vo = 1V; f 1 kHz 
- Vo = 1 V; f = 40 ... 16 000 Hz 

Diafonia 
-- f = 1 000 Hz 
- f = 250 ... 12 500 Hz 
- f = 40 ... 16000 Hz 

Răspunsul În frecvenţă la -1 dB 

1- G 
2- + Vcc 
3 - U corn 
4 - eontr 
5 - cont 

Domeniul recomandat de variaţie a tensiunii de control a tonului: 
- reglaj joase/înalte (V4-16 = V12-16) 
- tensiunea pentru răspuns liniar 
- curentul intrării de comandă 
- rezistenţa de intrare comandă 

Rezistenţa de intrare a amplificatoarelor (pinii 1, 2, 6, 7, 14 15) 
Rezistenţa de ieşire a amplificatoarelor (pinii 3. 5, 1 şi 3) 
Tensiunea continuă la ieşire (V4-16 = V12-16 = 5,6) 

a 

b 

V12-15(V) 

multistrat (stiro·· 

tip. 

tip. 
tip. 16 dB 

0,03% 
'tip. 0,15% 

tip. 0,29/0 
tip. 0,2% 

tip. 72 dB 
tip. 68 dB 

min. 60 dB 
20 ... 20000 !-Iz 

2 ... 9,2 V 
tip. 5,6 V 

tip. 6 )..LA; max. 25 )..LA 
tip. 800 kn 
> Mîl 

tip. 10 kn 
tip. 4,6 V 

9 
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Modul audio-video penttu< TELECOLOR· 300~ 
1 r--- - -' - -'--. +1~_ Aproape toate 'receptoareleTV 

. color posedă din construcţie modu
,lui AUDIO-VIDEO (deci mufă A-V) 
care le oferă posibilitatea de func
ţionare ca monitoare pentru redarea 
semnalelor furnizate oe video-case
tofoane, primind semnalul pe altă 
cale decît cea de radiofrecvenţă (in
trarea d,e antenă), 

Astfel, la funcţionarea televizoru.:. 
lui ca monitor, se elimină din calea 
semnalului videocomplex color se
lectorul de canale, amplificatorul 
FI-CC (frecvenţă intermediară-cale 
comună), modulul CAP. (contol au
tomat al frecvenţei), ,precum şi ,am
plificatorul'" FIS (frecvenţă interme
diară sune.tL· ce,ea ce contribuie ,Ia 
creşterea definiţiei imaginii şi a caii" 
tăţii sunetului redat. , 

Receptoarele TVcof6r din familia 
TELE COLOR (4106,. 4507, 5601 şi 
5602), ca şi cele de tip TOPCOLOR 
5101 şi CROMATIC, posedă modu
lui A-V, realizat cu două circuite 
integrate de tip B342D şi trei tran
zistoare. Borna intrare-iesire AU
DIO-VIDEO a televizoruluI se co
nectează la intrările sau iesirile A-V 
ale videocasetofonului, În funcţie qe 
sensul În care circulă semnalul. In 
mod normal, la borna A-V televizo
rul furnizează semnale pentru Înre
gistrare pe V.C.R (video casette re
corder), caz În care se utilizează 
mufele "AUDIO-IN" şi "VIDEO-IN" 
ale videocasetofonului. 
Dacă se programează videocase

tofonul pe funcţia de redare, la mufa 
A-V a receptorului TV trebuie in
trodusă o tensiune de circa 12 V 
pentru comutarea TV pe funcţia de 
redare (monitor). Această tensiune 
este În general furnizată de VCR-uri, 
iar În caz contrar ea trebuie intro
dusă .de la o sursă exterioară de + 
12 Vcc, stabilizată. Funcţia de re
dare de pe video anulează funcţiile 
programate anterior pe TV. In acest 
caz se utilizează mufele 
DIO-OUT" si "VIDEO-OUT" 
deocasetofon ul u i. 

Acest modul lipseşte din con·· 
strucţia primelor receptoare TV din 
familia TELECOLOR, respectiv 3006 

3007, Pentru Înlăturarea acestui 
televizorului 

Intrare 

jJS 

de 

.'. I ' TOZ 3 
COli I ~~"F T • Be 252 B _-+---...~ 

22,.F __. "I'll 1 C01 .1+ 1.0 0.' l~!,3 
J '1SV 1 1 f~01 

~.g".;:.. 

PC(,~, 
"ll«~~"rI 

• COS 
. 3ypL 

T01 '. 
se 172 8 

este prezentată în figura 1. 
Conectarea terminalelor modulu

lui la punotele de pe schemaelec
trică a televizorului TELECOLOR 
3007 se face astfel: 

1--- +12,5 V (colectorul tranzisto
rului Tel'il); 

2--- masă; 
3--- cosa 60 de pe modulul Me

morarea postului; 
4--- R2\'I: (baza tranzistorului T 

BNC (care se mon-

tranzistorului 

pS 

coaXIal 

masă; 

T06 
6(1728 cae 

4}nF 

1 ~Ţ~ 

J 
J 

R20 
68Ka. 

-4-,--4II;-~(lrl 
100nF 

~7.1 
3JKa. 

tor de audiofrecvenţă) între cel re
cepţionat pe un singur canal de RF 
şi cel provenit de la două surse (vi
deo şi audio). 

Se utilizează, de regulă, pentru in~ 
trarea VI DEa mufe BNC, iar 
pentru cea AUDIO, mufe DIN (de 
mşgnetofon). 

In figurile 2 $i 3 este prezentat ca
blajul modulului, respectiv partea 
plantată şi cea placată. 

Acest modul AUDiO-VIDEO, de
numit si modul comutare semnal, 
echipează monitorul color 002, reali
zat de la stru:ctura televizo-

TELECOLOR 3007. 
La intrarea monitorului se aplică 

semnalele: 

Linie de 
Elemennt 

- semnal VCC 
de 1Vvv 



urmărim. funcţionarea modului 
in. cele două ipostaze. 

cazul utilizării ca receptor TV 
semnalului făcîndu-se pe la 

de antenă), funcţionarea este 
prezentată mai jos, ţinînd cont 
dificările efectuate. Terminalul 

modulului (care reprezintă locul 
anterior se afla colectorul lui T 

- eliminat), se găseşte perma
t la tensiunea de +12,5 V. 

tensiune polarizează tran
tistoarele T04, T06 şi TOB de pe mo
dul. 

Terminalul 4 al modulului (locul 
e anterior se afla baza tranzisto-

.rului T'I~2) legat la R2392 (12012) 
primeşte semnalul de la ieşirea 
AH-CC. Acest semnal videocomplex 
se aplică În baza tranzistorului T04 
şi se regăseşte cu aceeaşi amplitu
dine În emitorul său, aplicÎndu-se În 
continuare prin R12 la baza lui T06, 
care împreună cu T03 acţionează ca 
un comutator de semnal. Tranzisto
rul T06 fiind pOlarizat direct, este 
d~s~~is şi .deci se.:nnalul S.E;._ va re~ 
gasI In emitorul sau, la bornele lUi 
ROB. 

Colectorul tranzistorului T03 nu 
este polarizat, baza este pusă la 
masă prin R07 şi ROa, iar emitorul 
este polarizat invers de semnalul 
provenit de pe emitorul lui T06, deci 
T03 este blocat, ceea ce duce la 
blocarea întregii căi de semnal.: 

•

'd' mufa BNC, TOi, T02 şi T03. 
;' Semnalul videocomplex din emi

torul lui T03 se regăseşte la termi
nalul 7 al modulului A-V (locul 
unde anterior se găsea emitorul lui 

nalul de 
ClO În baza 
în emitorul său 
de unde este transmis 
tre terminalul 10 
Acest terminal r""r\rO~7In:t!Ol 

caz, amplificatorul realizat cu două 
etaje (TOi, T02) cu sarcină distribu
ită, avînd un cîştig de 3,2-3,3. Pen
tru a putea păstra pOlaritatea pozi-

a semnalului, sînt necesare 
două etaje (cunoscînd faptul că un 
singur tranzistor acţionează ca in
versor de. polaritate). 

Divizorul ROi, R02 este proiectat 
astfel Încît să se asigure la ieşire 
(emitorul lui T03 - terminalul ? al 
mOdulului) o tensiune conti nuă 
egală cu cea obţinută În cazul func
ţionării descrise anterior (ca TV). 
Condensatoarele COS, C06 compen
sează caracteristica de frecvenţă a 
amplificatorului În domen.iul frec
venţelor ridicate. 

De la terminalul 7 al modulului, 
semnalul videocomplex se aplică 
decodorului de crominanţă, modulu-

lui R.G.B. şi sincroseparatorului. 
Tensiunea de +12,5 V de la termi-

. nalul3 va activa si noua cale de su
net pentru semna', exterior (provenit 
dela mufa DIN), polarizînd colecto
rul şi baza .Iui TO? (prin Ri7, Ri8), 
determinînd desch iderea acestuia. 
În acelaşi timp, tensiunea de 7,7 V 
care apare În baza lui TO? va deter
mina apariţia unui potenţial de 7,2 V 
În emitorul acestuia, care va pola
riza invers emitorul lui T08, baza 
acestuia fiind la masă prin R21, de
terminînd blocarea lui. Astfel se În
chide calea de sunet din TV (T08) şi 
se deschide calea externă. 

Semnalul audio provenit de la vi
deorecorder prin mufa DIN atacă re
zistenţele R13, R14, R15 şi R16, care· 
realizează o impedanţă de 600n si
metrică pentru adaptarea impedan-

ţei şi un transfer maxim de putere" 
Un semnal de aproximativ 0,3 Veri 
preluat de pe RiS prin.C09 se aplicăf 
în baza lui TO? şi se regăseşte Înt 
emitor (repetat),. de unde se aplică 
la terminalul 10 al modulului si de 
aici la potenţiometrul de volum. 

Terminalele 2,6,9, şi 11 ale- modu
lului se conectează la masă~ 

În modul descris mai sus, modulul 
AUDIO-VIDEO permite' comutarea 
căilor de semnal din TV cu semnale 
provenite de la o sursă exteri6ară 
(vi deocasetofon). 

Realizarea practică a acestui mo
dul este facilitată de faptul că este 
conceput În exclusivitate cu compo
nente discrete (nu se folosesc CI, ca 
la celelalte variante) precum şi de 
absenţa elementelor de acord (in
ductanţe, trimere). 

Pagini realizate de ing. ŞERBAN NAICU 
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NEACŞU EMil Vă prezentăm schema electrică a tunerului din radioreceptorul STR-222 produs de cunoscuta firmă SONY. 

FM ANT 

SONY STR-222 
După cum se observă există cîte o cale completă atît pentru modulaţia de frecvenţă cît şi pentru modulaţia de amplitudine; fiecare cale 

are oscilator propriu. Caracteristica de frecvenţă, respectiv selectivitatea este asigurată de filtre ceramice, ceea ce reduce utilizarea circui
telor LC. Frecvenţa centrală a semnalului FM-IF este de 10,7 MHz, iar la semnalul AM este 455 kHz. Se observă că În majoritate, se folo
sesc tranzistoare npn cu siliciu, cu echivalenţe curente În producţia autohtonă, excepţiE! făcînd tranzistorul amplificator RF din tunerul UUS 
care este cu efect de cîmp şi care, credem noi, ar putea fi înlocuit cu un BF245. 

Avînd schema electrică, depanarea se poate executa comod; am fi vrut să publicăm şi dispunerea pieselor pe cablajul imprimat dar nu 
posedăm acest detaliu. I 

r-
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două montaje prezentate mai 
preluate din culegerea de 

le "TROUBLESHOOTING 
CIRCUITS", scrise de re

Robert A. Pease de la NA
L SEMICONDUCTOA. 
ru efectuarea unor măsurători 

de laborator· sînt necesare 
ape cu imp~danţă de in

foarte mare, capacitate de in-
foarte mică, bandă de .. Jrecere 
i largă şi viteză de urmărire 
Aceste caracteristici .sînt ab

necesare unui echipament mo
esenţiale pentru efectuarea· 

r analize concrete asupra răs~ 
nsului diferitelor aparate (genera-

A 

B 

c 

CIRCUITE AUXILIARE 
pentru· OSCILOSCOP 

AURELIAN tAzAROIU 

toare, amplificatoare, convertoare, 
comparatoare. circuite logice etc.). 
Cele mai multe osciloscoape au im
pedanţa ş.i capacitatea de intrare 
standardizate la valoarea de 1 Mn, 
respectiv 20 sau 30 pF. Pentru efec;
tuarea unor măsurători mai preten
ţioase, aceste valori nu mai sînt sufi
ciente, el~ putînd influenţa caracte
risticile semnalului (îr:l special forma 
de undă). 

Circuitele propuse mai jos Înlătură 
eventualele erori În vizualizarea 
semnalelOr produse de generatoare 
sau a semnalelor de test aplicate di
feritelor circuite electronice anali
zate. Datorită impedanţei de intrare 

w 
(bJ 

CATALIN tAzARDIU 

foarte mari, 107 sau 10i1n (!)şi capa
cităţii de intrare de la cîţiva pF pînă 
la 0,3 pF (!), cele două circuitee~
tind considerabil aria de folosire a 
osclfoscopului. 

Primul circuit, prezent În figura 
1b, este de fapt un divizor pasiv 
compensat, cu raport 10:1, care mă
reşte impedanţa de intrare şi micşo
rează capacitatea de intrare. Inainte 
de folosire, circuitul trebuie com
pensat capacitiv. În acest scop se 
foloseşte un generator Icalibrator de 
semnale dreptunghiulare. Se ajus
tează. valoarea trimerului· de 
2-12 pF În aşa fel Încît să se eli
mine distorsiunile de supra-

3 pF 

,,'-r-------
9M 

2·12 pF 

,.....,..-------! .... ----.1t------1t----o + 15\/ 

I 
I 

OPTIONAL: 
RIN I 

NOTESi 
01 ,-,2N5486 or 2N5485 

Q, 

51 

1001 "F 

OUT PUT TO SCOPE 

Q4 
2N3906 

P 
001 vF 

RI ~lOM (THIS 30M RESIS10R HAS 
008 pF OF CAPACITANCE.) 

(a) 

electronice indicate în schema din 
figura 2a, sînt: .impedanţa de intrare 
.10110, În paralel cu o capacitate de 
0,29 pF; lărgimea de bandă 90 MHz; 
viteza de urmărire 300 V/}.Ls. Pentru 
asigurarea unei bune rigidităţi a 
montajului şi reducerea capacităţilor 
parazite, autorul recomandă con
strucţia acestui circuit conform figu
rii 2b. Montajul se realizează În jurul 

unei bucăţi de sticlotextolit placat 
de 1,5 mm grosime, cu dimensiunile 
de aproximativ 8x80 mm. Pe o por
ţiune situată de I~ 5 mm cje unul 
dintre capetele acestei bucăţi de sti
clotextolit şi pînă la jumătatea aces,,:. 
teia, se Înlătură. folia de cupru. Pe 
această porţiune se practică patru 
orificii cu diametrul de 2,5 mm. Pe 
capătul pe cam a rămas folia de cu-

pru de 5 mm, se cositoreşte un vîrf 
metalic de cca 30 mm lungime şi cu 
diametrul de 1 mm; tot pe această 

. porţiune se conectează direct termi
nalul GATE al tranzistorului de in
trare. Folia de cupru rămasă pe cea
laltă jumătate a bucăţii de sticlotex
tolit se foloseşte ca masă a monta
jului. Atunci cînd este necesară o 
impedanţă de sarcină specificată, ea 

subcompensare, ilustrate. În figura 
1 a, respectiv traseele A şi B .. Corect 
compensat, circuitul va permite vi
zuaHzareâ unei forme de undă per
fecte, ilustrată în figura 1a, traseul 
C. Se recomandă scurtarea conduc
torului de masă, În special atunci 
cînd se vizualizează forme de undă 
de mare viteză. În caz contrar, 
există 'riscul apariţiei unor oscilaţii 

. pe palierele semnalelor dreptun:. 
ghiulare. 

Cel de al doilea circuit este. de tip 
activ, realizat cu două JFET -uri şi 
două tranzistoare bipolare comple
mentare. Peflormanţele acestui. cir
cuit, anunţate de autor, valabile 
pentru folos'irea componentelor 

I 
I 
I 
I 

10 
OSCILLOSCOPE 
VE.RTICAL 
PREAMPS 

~ 20 or 30 pF TYP 
lM 1 

I 
I 
1 
t 

se poate obţine prin înserierea 
rezistoare de 10 MO (pînă la 
necesară), cuplate între terminalul 
GA TE şi masă. 

În lipsa tranzistoarelor indicate de 
autor, montajul poate fi experimen
tat cu FET-ul dual 2N5545 şi tranzis
toarele complementare de tip 
2N2907/2N2222 sau 8C237/BC256, 
produse În ţară. 



Tunerul prezentat În continuare se 
Înscrie În clasa HI-FI şi se poate 
adapta comod unui amplificator au
dio stereofonic de putere .. Acest 
"mini-radioreceptor" funcţioneaZă În 
banda de unde ultrascurte (UUS) ÎI)
tre lungimile de undă 4,1 şi 4,6 m. In 
acest domeniu afectat emisiunilor 
radiofonice pentru publicul larg de 
la noi din ţară se utilizează transmi
sia şi recepţia semnalelor purtătoare 
modulate în frecvenţă (MF). 
. Două dintre avantajele MF faţă de 
modulaţia În amplitudine MA uzuală 
sînt: spectrul audio larg transmis şi 
reprodus (30 Hz-1S 000 Hz) şi ra
portul semnal/zgomot, superior În 
aceleaşi condiţii de recepţie. Din 
acest din urmă punct de vedere, re
zultă şi o influenţă redusă a pertur
baţiilor radioelectricAe asupra semna
lului recepţionat. In' acelaşi 
gama dinamică a semDqlului 
este mult mai mare În cazul MF faţă 
de MA 

Dezavantajul principal al 
siunilor MF este spectrul de 
venţe mult mai larg ocupat în 
purtătoarei (aproximativ 

o fieviaţie În frecvenţă ..1f =± 
kHz). In cazul modulaţiei În am

banda ocupată este numai 
kHz. Datorită lărgi mii de 

280-300 kHz a benzii ocupate În 
MF acest tip de transmisiuni se face 
cu a căror frec

peste SO MHz. 
la schema bloc a tune-

R 
În esenţă este vorba de blocul de 
UUS folosit la unele radioreceptoare 
fabricate la noi În ţară. Iniţial, acest 
modul a fost utilizat În radiorecepto
rul portabîT "Gloria" cu menţiunea 

faţă de 
conţine modificări: 

- se utilizează tranzistoare de RF 
pnp În loc de 

- s-a adăugat 01 În vede-
rea evitării. funcţionării supraîncăr
cate a mixerului - autooscilator la 
semnale mari de 

- s-a inversat dioda 
- s-a adâugat R4, iar 

rezistorul RS se conectează la bara 

ţîtă" a unui grup Le - derivaţie este 
greu de obţinut (în condiţiile unui 
transfer optim de semnal) din cauza 
impedanţei de intrare coborîte În 
tranzistorul T1, fapt ce ar şunta ele-

mentele de acord. 
Etajul al doilea realizat cu T2 are 

două funcţii: oscilator mixer Între 
semnalul oscilatorului cel selectat 
de ampiificatorul de În colectorul 
tranzistorului T1. Acest etaj poartă 
denumirea consacrată de mixer au
tooscilator. 

Un astfel de compromis nu con
duce fa· calităţi de conversie "spec
taculoase", dar ele sînt suficiente În 

sub limitare; 
-detector de produs simetric 

amplificator audio;. 
- nivel de joasă frecv~nţă de 

nîmum 325 mV la un grad de d 
siuni armonice mai mic de 
Aşa cum rezultă din figura 3, 

intrarea în circuitul /3M.3189 este ' 
losit un filtru ceramic tip SFJ10.7 
(sau Ei0.7A etc.). Această co 
nentă de dimensiuni reduse (cît un 
condensator ceramic de ordinul n 
nOfarazilor, dar cu trei 
este o soluţie economică . 
ideală· În construcţia unui 
radioreceptor. Nu necesită aju 
iar caracteristicile de trecere de 
plitudine şi fază sînt net superi 
celor ale unui filtru discret Le. 
gurele inconveniente majore ale 
trelor ceramice sînt sensibilitatea 
vibraţii şi atenuarea În banda de 
cere relativ mare (Ia cele duble 
de 6 dB). Din cauza 

în schemă este pre
amplificator suplimen-

blocul de UUS şi /3M3189. 
ech ipat cu tranzistorul 
care asigură o amplifi

necesară com
pensării pierderilor amintite. 

Pentru o adaptare corectă 
tranzistoru I amplificator şi 
zistorul din colectorul său se 
de 390 O. Aceeasi valoare trebuie să 
o aibă şi rezistenţa de "sarcină" la 
ieşirea din filtru înspre circuitul 
M3189 (se neglijează impedanţa 

, 
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PROGRAMATOR-CITITOR 
DE PR M-

Fiz. GHEORGHE BĂLUTĂ, E. 1!..j!JIHI1:!lUi'llIC<:l)I!..U 

care se folosesc 
zuai izarea se r(}!i(}~p.stp. 

de aceasta zecimal, 
este pe un cu 

se aduc la zero 
scurtă durată a butonului 

lor creste simultan cu cîte o 
fiecare apăsare pe 

rl 

Citirea datelor Înscrise În fiecare din cele opt 
celule de memorie ale unei adrese se face cu aju-

a opt LED-uri conectate la Starea 
este indicată prin aprinderea i rece-

rea EPROM-ului în modul de lucru "citire" se 
face prin aplicarea nivelului "O" pe pinul 20 (OE 
- outputs enable = validarea negată a ieşiriior) 
prin comutatorul K5 şi prin menţinerea pinului 18 
(CE - chip enable = validarea negată a integra
tulu;) la nivel logic "O" realizată de ieşirea circui
tului 555. 

Pentru scrierea unor date În EPROM (progra
marea lui) trebuie aplicat un nivel logic ,,1" pe pi
nul 20 - cu K5 pe poziţia "SCRIE" - iar pe pinul 
18 se aplică un impuls logic ,,1" cu durata SO±5 
ms furnizat de monostabilul realizat cu integratul 
555; atunci CÎnd K2 este acţionat de operator. Da
tele ce se doresc a fi înscrise se stabilesc 
printr-un set de opt comutatoare: închiderea con
tactului - confirmată de ,aprinderea LED-ului co
respunzător - Înseamnă "O" înscris în bitul res
pectiv, În timp ce lăsarea deschisă a contacîului 
are semnificaţia ,,1". De fapt, scrierea datelor În 
EPROM Înseamnă numai scrierea ,,zerourilor", 
deoarece iniţial (Ia un EPROM nou sau şters) 
toate celulele de memorie se află În starea ,,1 ". 

Modul . de lucru 

Deoarece montajul este de o simplitate ma
ximă, el nu este prevăzut cu protecţii pentru 
EPROM sau cu memorie pentru stocarea şi even
tuala corectare a datelor ce urmează a fi intro
duse. De aceea se va respecta cu stricteţe urmă
toarea ordine de lucru pentru scrierea şi' citirea 
datelor: 

- se introduce EPROM-ul În soclu; 
- se de 5 
- se de 6 
- se tensiunea de 25 
- se apasă K3 pentru aducerea zero a nu-

mărătoarelor; 
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"CITEŞTE" sau 

cele opt co
"'"', ....... h,i""'t'" care trebuie 

corectitu-

întreruperea operaţiilor de 

25 V; 
5 \1; 
5 \1; 

trebuie efectuată Într-o 
sferă de factori ai atenţiei, de-
oarece erorile nu pot corectate decît printr-o 
ştergere completă, cu un dispozitiv de expunere 
la o doză controlată de ultraviolete, dispozitiv pe 
care de regulă nu-I posedă utilizatorul. 

Avînd în vedere durata mare a programării şi 
verificării complete (circa 6.. e?îe preferabilă\JJ 
fragmentarea acestor operaţII cIteva faze mal 
scurte, În care "şansa" erorilor cauzate de obo
seală scade. 

Este totdeauna binevenită o verificare iniţială a 
ştergerii complete a EPROM-ului, prin citirea tu
turor adreselor. Toate datele "Înscrise" într-un 
EPROM şters trebuie să fie ,,"1 ". 

~ndicatii de construcţie 

Pentru EPROM se va monta un soclu cu 2x'i2 
contacte de bună calitate, deoarece terminalele 
circuitului trebuie "menajate" cît mai mult cu pu
tinţă. 

PulsurÎle de scriere a datelor aplicate la pinul 
18 al EPROM-ului trebuie să aibă durata de 50±5 
ms, Aceasta se reglează la punerea În funcţiune 
din trimerul de 100 kf2 prevăzut la intrarea 7 a cir
cuitului 555, urmărind forma semnalului pe un 
osciloscop. 

Afişajul digital cu LED-uri este de tipul cu ca
tod comun, deoarece MMC22925 conţine un de
codor-driver destinat afişării multiplexate pe ase
menea LED-uri. Atenţie la afişajele cu patrudfre 
destinate ceasurilor, deoarece unele nu sînt pre
văzute decît pentru afişarea cifrei 1 la primul di
git! 

Cele opt LED-uri pentru· vizualizarea datelor 
scrise sau citite pot fi montate lîngă comutatoa
rete de programare. 

In cazul 

cu segmente şi un 

1, -

b 

mal), aşa cum este ilustrat În figură. 
Comutatoarele pentru programare se 

mandă să fie de tip basculant, pehtru a sesiza vi
zual poziţia 10f:. 

Montarea comutatorului K4 este facultativă. EI 
permite trecerea rapidă de la o adresă N la 
adresa N+1024, prin aplicarea unui logic pe 
intrarea corespunzătoare lui 21°. 
sului adresei cu 1024 se face simtită În cazul 
cei doi kiloocteţi ai EPROM-ul~Î sînt , 
două zone de cîte 1 ko si exista o corelatie 
datele Înscrise în cele două zone ' 

Sursele de tensiune trebuie 
bun si se recomandă fie 
sînt: 25±1 V /40mA; 
mA. 

Pentru a evita 
siunilor de se va acorda 
bită conexiunilor cablurilor şi 

Indicatorul de nivel a cărui schemă electrică 
este prezentată În figura 1 poate fi cuplat la ieşt..:"' 
rea unui preamplificator, magnetofon, casetofon 
sau la ieşirea unui amplificator de mică 

Modul de funcţionare a indicatorului nivel 
este următorul: semnalul audio aplicat la intrare 
este detectat de dioda 01 şi apiicat intrărilor 
neinversoare ale circuitului integrat; constanta de 
timp T este dată de produsul T = R8.Ci = 56 ms şi 
poate fi modificată după necesităţi, mărind sau 
micsorînd valoarea condensatorului C 1. 

Intrările neinversoare sînt conectate prin inter
mediul divizorului R3-R7 şi al potenţiometrului 
semireglabil P la o sursă de tensiune realizată cu 
ajuto'rul diode; 02. 

Atunci cînd nivelul semnalului audio aplicat la 
intrare Începe să crească şi depăşeşte nivelul 
comparatoarelor A 1. 1-A 1.4. ieşi ri le acestora vor 
avea faţă de masă un potenţial practic nul şi dio
deIe 06-03 se vor aprinde în funcţie de nivelul 
semnalului. 

Potenţiometrul P serveşte -fa re:glfirea nivelului 
de "O dB" Între limitele 300 mV-5 V. 

Rezistenţele R9-R12 au rolul de a limita cu
rentul de sarcină al comparatoarelor (maximum 
20 mA). 

Se pot conecta În paralel cîte două diode LED 
la ieşirea comparatoarelor A 1 sub re-
zerva reducerii cureQtului prin fiecare la ma-
xÎmum 10 mA. 

Folosind schema din figura 1 şi filtrul prezentat 
În figura 2, se poate realiza un montaj simplu şi 
de "efect" de VU-metru spectral. 

Intrarea se conectează la o sursă de 
redusă (repetor pe emitor, amplificator 
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8 

3 

555 5 

100 n 

NIVEL 
frecvenţă etc.), iar la cele t.rei ieşiri se conectează 
cîte un modul realizat după schema prezentată În 
figura 1". 

Corect executat, montajul oferă deplină satis
fa<1ţie. 

In cazul unui montaj stereo, folosind 3 circuite 
integrate ,BM339 (cîte 6 comparatoare pe fiecare 
canal) se poate extinde schema prezentată În fi
gura 1, cu performanţe comparabile cu ale circui
telor integrate specializate (A277D, UAA 180). 

R2 
1Kn. 

(4 ~ "Inalte" 

22nF ~Kn 1 
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densatorul de 
toate aceste 
tor, poate micşorat 
În caz că se utilizează un difuzor mi

o valoare mare a capa,cltatll 



I 
ing. EMIL MARSAN 

De multe ori se pune problema 
realizării unui preamplHicator de 
semnal mic, pentru intercalarea 
acestuia într-un amplificator de au
diofrecvenţă. 

Preamplificatoru! prezentat alătu
rat este realizat În acest scop, avînd 
totodată proprietatea de a oferi, ală
turi de o serie de performanţe foarte 

. bune, posibilitatea obţinerii unei 
amplificări dorite în funcţie de ce
rinţele montajului unde acesta func
ţionează. 

Se observă că 
schemă "flexibilă", 

II 
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Încît În urma unui aranjament adec
vat de componente pasive să fie po
sibilă obţinerea unei amplificări fi
nale În funcţie de necesităţile biocu
lui electronic unde montaju! funcţio-

prezintă următoarele 

Zc = cca 
kO 

- banda de ..lf = 
Hz-25 kHz; 

- amplificarea În banda de frec
venţă - conform tabelului; 

raportul semnal-zgomot SIN:::: 
65 

armonice totale 
THD:SO,1%; 

- distorsiunile de 
TID:SO,03%. 

Analizînd schema electrică, se ob
servă că preamplificatorul este for
rT1at dintr-un etaj de amplificare rea
lizat cu un dublet care conţine tran
zistoarele T1 şi T2. Polarizarea pri
mului tranzistor, Ti,' este asigurată 
de tensiunea preluată din divizorul 
de tensiune rezistiv format din rezis- . 
tenţele R4 şi R5. Acesta este ampla
sat În emitorul tranzistorului T2, iar 

te'nsiunea necesară 
zistorului T1 este 
În bază prin 
RS. Semnalul 
torul T1, 

a 
cu distorsiuni minime. 

de al montajului 
se preia din tranzistorului 
T2 intermediul condensatorului 

ArrlDllTiCarE~a finală a dubletului 

sînt date valo
ce se ampla-

reglaje 
pe o 

de sticlotextolit placat cu 
În varianta mono sau stereo. 

Se toate pentru reali-
zarea unui 
tor, şi anume n,:,,,,tr,,,rO<l 

cuadripol, buclei de 
traseu de masă gros de 
mm, legături cît mai scurte Între 
componente etc. 
După realizarea plăcuţei de cablaj 

t •. ~ 

Cablaj G.R.F. + M.O. D. 

(seora1:1 ) 

tează pe plăcuţă bobina, aceasta va 
fi întinsă uniform, astfel Cp între 
prima şi ultima spiră să fie o dis
tanţă de 17 mm. 

Bobina L2 se realizează pe miez 
de ferită. Deoarece miezul de ferită 
a aceste dimensiuni este greu de 
rocurat, aceasta se confecţionează 
intr-o antenă de ferită de la un ra

dio sau din miezul unui transforma
tor de linii TV; se ia o bucată şi se 
pisează mărunt, pînă se obţine un 
praf. Se confecţionează un cilindru 
de hîrtie cu înălţimea de 33 mm, 
diametrul interior de 5 mm, cel exte
rior de 7 mm, se lipeşte cu bandă 
adezivă, apoi se umple cu praf de 

r'V 220V °Alim 
o 

ferită pînă la 5 mm sub marginea de 
sus şi se toarnă un dop de ceară. Se 
intoarce, se completează cu praf de 
ferită tot pînă la 5 mm sub margine, 
se tasează să nu rămînă goluri şi se 
toarnă din nou ceară. 

Pe acest cilindru astfel obţinut se 
bobinează 90 de spire CuEm 0 0,15 
mm. Fixarea bobine; de plăcuţă se 
face cu ceară, după lipirea capetelor 
acesteia. 

Verificarea fUD:lctionării GRF+MOD 
Se alimentează la 6 V si se conec

teazăla televizor; butonul de con
trast al televizorului se trece În pozi
ţia maximă, iar cel de strălucire În 
poziţia medie. Cu o şurubelniţă din 
plastic se roteşte C2 pînă cînd ecra
nul devine negru (tel~vizorul fiind 
pe canalul 3); dacă nu se obţine re
zultatul dorit, se Încearcă şi pe ca
nalele 2 şi 1. Dacă ecranul devine 

+6V 

+:12V 
ce 

1<1-K2 = selectare jocuri 
K6 unghi deviaţie minge 
1<7 viteză deplasare minge 
1<8 = dimensiune paiele 
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imprimat, elementele montajului se 
plantează cu grijă, făcînd o verifi
care iniţială a fiecărei componente. 

realizarea practică, 
se la o tensiune U.l = 
V, avînd intrarea ştrapată. Se mă
soară tensiunile indicate de schema 
electrică (Vi, V2 şi După verifi-
carea se ecra-

A 10 dB 20 dB 

R1 

V3 

negru, se conectează borna 4 la +6 
V si ecranul trebuie să se lumineze. 
Se' Întrerupe alimentarea şi se urmă
reste ca ecranul să devină străluci-
tor. . 

Nefuncţionarea ca În cazurile de 
mai sus presupune conexiuni gre
şite sau componente defecte. 

Cablajul GRF+MOD este dat În fl-· 
gura 3. 

De la jocul TV am folosit borna 
3A pentru extragerea semnalului vi
deo, acesta conţinînd şi semnalele 
de sincronizare H şi V, borna 4A a 
jocului, care conţine separat aceste 
semnale, nemaifiind folosită. 

Pe borna 9A se obţine semnal au
dio care va fi, preluat separat. Deoa
rece audiţia acestuia În televizor 
presupunea modularea lui În ,frec
venţă, deci un al doilea bloc GRF+ 
MOD, am construit un amplificator 
audio (AAF) cu audiţie într-o cască 
de telefon, avînd un sunet destui de 
puternic. 

Tranzistorul 2N3055 nu are nevoie 
de radiator, iar În locul rezistenţei 
de 75 kfl din AAF se poate monta 
un semireglabil de 100 kfl din care 
se ajustează tăria şi acurateţea sem
nalului. 

La alimentator, tranzistorul BD135 
(137, 139), va avea un mic radiator, 
iar tranzistorul serie pentru 6 V 
poate fi orice BC (npn), chiar şi În 
varianta de plastic, fără radiator, bi
neînţeles, elsuportînd cu uşurinţă 
cei 1,5-2 mA necesari funcţionării 

1 G. R.F. + H.a.O. 
2 4 3 

A B 
• 1 Modul 1 

2 
joc TV 2 

3 
04 ) 

5 4 
6 
7 5 
S 
9 

A.A .F. 

Traseele ce privesc semnalul 
dio util se realizează' obligatoriu 
losind conducător ecranat. 
punct de vedere mecanic, montajul 
se amplasează obligatoriu departe 
de sursele de zgomot (transfQ!mator 
de reţea, motor de antrenare etc.), 
În vederea 
estimate În 
sem nal/zgomoL 

30dB 

modulatorului. 

40dB 

1 
180 kn 
2,2 kn 
680 H 
2200 

100mV 
0,15 V 
9.7 V 
3,4 V 

110 kH 
700 il 

JQcul TV se alimentează la +12 V. 
Insist asupra nevoii de filtraj, atît 
pentru stabilitatea frecvenţei GRF, 
CÎt şi a machetelor de jucător În tim
pul jocului. 

Jucătorul, respectiv elementul de 
comandă al jocului, În cazul că nu-I 
avem, se confecţionează dintr-un 
potenţiometru de 10 kfl (lin.) conec
tat ca În figura de ansamblu 4 şi o 
bucată de cablu ecranat lung de 0,7 
m. Acesta se realizează În două 
exemplare (doi jucători). 

Axele potenţiometrelor de joc vor 
avea butoane de plastic suficient de 
mari pentru a fi uşor de manevrat. 

Montajul se Închide într-o carcasă 
prevăzută cu mufe pentru conecta
rea jucătorilor şi panou frontal cu 
comutatoare pentru selectarea jocu
rilor TV (schimbarea vitezei de joc 

.etc.). 
Comutatoarele sînt cu. două pozi- " 

ţii, fără revenire, cu excepţia celui 
de resetare a jocului, care este de 
tip sonerie. 
Odată terminat jocul, el poate fi 

folosit atît ca element distractiv, cU 
şi ca sursă de semnal, utilă În depa
nareaTV. 
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